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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-09-24 kl. 09:00-12:45

Plats

Kungsgatan 13, Hörsalen rum 317

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Klaus Peter Nilsson (S) ersätter Pernilla Hagen (S)
Ulla Herbert (L) §290, §§329-332 ersätter Nima Gholam Ali Pour (SD)
Lars Eriksson (C) ersätter Charlotte Bossen (C)
Simon Enqvist (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)
Linus Nilsson (SD) §§310-328 ersätter Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L) §§310-328
Måns Berger (MP)
Anna Maria Christina Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Monika Laurell (nämndsekreterare)
Jan Wennerlund (sektionschef) §290
Marie Johansson (enhetschef) §290
Stefan Svensson (enhetschef) §290
Catharina Finne (enhetschef) §290
Toba Kamal Helgesson (enhetschef) §290
Marcus Eriksson (avdelningschef) §§310-313
Rebecka Bichis (avdelningschef) §§310-332
Anna von Reis (avdelningschef) §§310-332
Katja Ligneman (avdelningschef) §§310-332
Rikard Vroland (avdelningschef) §§310-332
Luisa Hansson (avdelningschef) §§310-313

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Alice Berg
Ordförande

...........................................

…………………………………

Rose-Marie Carlsson
Justerande

...........................................

Helena Nanne

…………………………………
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Lejla Kazic (controller) §§310-313
Lotta Heckley (förvaltningscontroller) §§310-315
Mimmi Olsson (utvecklingssekreterare) §§322-332
Emma Söderström (utvecklingssekreterare) §§322-332
Helena Hansson (utvecklingssekreterare) §329
Veronica Öhrvik (enhetschef) §329
Jovo Boskovic (enhetschef) §329
Lars G. Larsson (utvecklingssekreterare) §329
Alice Berg (nämndsekreterare)
Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2019-10-01

Protokollet omfattar

§290, §§310-332
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§321
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§323
§324
§325
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§327
§328
§329
§330
§331
§332

Fastställande av dagordning
Arbetsmarknadsinformation
Åtgärder med anledning av revisionsgranskning av arbetsmarknadsinsatser
Idéburet offentligt partnerskap Svenska Röda Korset
Delårsrapport jan-aug 2019
Uppföljning av intern kontrollplan 2019 - tertial 2
Lokalbehovsplan
Remiss från Socialstyrelsen - Belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år
2020 STK-2019-1230
Begäran om yttrande avseende utredning centralt krisstöd
Frågor till Malmöpanelen hösten 2019
Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020-2030 MN-20173843
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och
främja skolnärvaro , STK-2019-706
Projektförlängning - Malmökraften
Remiss från Kulturdepartementet - Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället
(SOU 2019:35) , STK-2019-1012
Åtgärder - ATIM Kvinno- och Ungdomsjour
Fördelning av medel för skyddsinsatser för kvinnojourer 2019
Årlig översyn av styrdokument
Revidering av sammanträdestider arbetsmarknads- och socialnämnden 2019
Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser
Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och
nämndens ordförande
Information från förvaltningsdirektören
Rapport från kurser och konferenser
Ärende väckt av Janne Grönholm (MP) avseende akutboenden för strukturellt
hemlösa barnfamiljer
Val till myndighetsutskott 1
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§

290

Fastställande av dagordning

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att behandla ärende 33, ärende väckt av
Janne Grönholm (MP), efter ärende 43 enligt kallelsen samt att behandla extra ärende
avseende val till myndighetsutskott 1 sist på dagordningen och därmed fastställa
dagordningen.
Yrkanden

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) yrkar att ärende 33 vid sammanträdet behandlas efter
ärende 43. Rose-Marie Carlsson (S) yrkar även att nämnden vid sammanträdet ska behandla
extra ärende om val till myndighetsutskott 1 samt att detta ska behandlas sist på
dagordningen.
Paragrafen är justerad
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§

310

Arbetsmarknadsinformation

Sammanfattning

Marcus Eriksson, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen, informerar.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner informationen.
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§

311

Åtgärder med anledning av revisionsgranskning av
arbetsmarknadsinsatser

ASN-2018-22109
Sammanfattning

PwC har 2018 genomfört en granskning av Malmö stads arbetsmarknadsinsatser på uppdrag
av stadsrevisionen. Arbetsmarknads- och socialnämnden har i ett yttrande redovisat vilka
åtgärder som planerats med anledning av de synpunkter och rekommendationer som
redovisats i granskningen. Revisorskollegiet har begärt att arbetsmarknads- och
socialnämnden ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och redogöra för vilken effekt dessa
har haft i verksamheten.
I tjänsteskrivelsen redovisas de åtgärder som vidtagits samt vilken effekt dessa har haft i
verksamheten.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 200.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende redovisning av
åtgärder och effekten av dessa efter stadsrevisionens granskning av
arbetsmarknadsinsatser i Malmö stad, enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till revisorskollegiet.

Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag






§200 Åtgärder med anledning av revisionsgranskning av arbetsmarknadsinsatser
G-Tjänsteskrivelse - Åtgärder med anledning av granskning av
arbetsmarknadsinsatser
Förslag till yttrande - Åtgärder med anledning av granskning av
arbetsmarknadsinsatser
Missiv, begäran om yttrande avseende granskning av Malmö stads arbete med
arbetsmarknadsinsatser
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: Åtgärder med anledning av revisionsgranskning
arbetsmarknadsinsatser
ASN-2018-22109

av

Granskningen av Malmö stads arbetsmarknadsinsatser visar att det finns ett uppenbart behov
av förbättring på flertalet områden. Inte minst det faktum att Malmö stad inte har en helt
ändamålsenlig styrning, samverkan och uppföljning i dessa frågor är mycket allvarligt i en
situation där arbetslösheten i Malmö stad är betydligt högre än vad den borde vara sett till
Malmös egentliga förutsättningar. Avsaknaden av ändamålsenlig styrning, samverkan och
uppföljning är ett tydligt tecken på att frågorna saknar ett politiskt ansvarstagande och ledarskap
för fler Malmöbor i arbete.
När arbetsmarknads- och socialnämnden nu redovisar vilka åtgärder som vidtagits och dess
effekt ser Moderaterna och Centerpartiet med stor oro på framtiden. Lösningen på bristande
styrning, samverkan och uppföljning ska lösas genom gemensamma workshops med andra
förvaltningar. Arbetet skulle vara slutfört i juni 2019 och den som läser förslaget till yttrande
och vill veta hur det har fallit ut lämnas utan svar. Bristerna som revisionen påtalar kan inte
vara ny information, varken för de styrande partierna eller för förvaltningarna, men ändå har
man inte kommit längre än att börja diskutera uppdrag och gränssnitt.
Arbetslöshet och utanförskap drabbar allt för många Malmöbor varje dag. Det får inte bara
enorma kostnader i form av försörjningsstödet som konsekvens, utan ett enormt mänskligt
lidande. Det förpliktigar till att ta ansvar.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)
Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup (M)
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§

312

Idéburet offentligt partnerskap Svenska Röda Korset

ASN-2019-9502
Sammanfattning

Föreliggande ärende avser ett förslag på överenskommelse om Idéburet offentligt
partnerskap (IOP) med Svenska Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och
torterade, motsvarande 1 260 000 kr per år med avtalstid från den 1 januari 2020 till och med
den 31 december 2021 med möjlighet till förlängning 1+1 år. Pågående överenskommelse
med Svenska Röda Korset löper ut 31 december 2019.
Förslagen överenskommelse innebär inga förändringar i förhållande till den nu gällande
överenskommelsen förutom avtalstiden. Pågående avtal är den andra förlängningen, den
ursprungliga avtalstiden var 1 januari 2016 till 31 december 2017 med möjlighet till
förlängning 1 + 1 år. Enligt pågående avtal så måste det efter fyra år göras ett nytt avtal och
med bakgrund av detta har avtalsparterna arbetat fram ett nytt avtal som utgår från pågående
avtal.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 204.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner föreslaget till överenskommelse/avtal om
Idéburet offentligt partnerskap mellan arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö stad och
Svenska Röda Korset.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar till förvaltningsdirektören att underteckna
överenskommelsen.
Yrkanden

Simon Enqvist (SD) yrkar avslag på förslag till överenskommelse om Idéburet offentligt
partnerskap.
Joel Laguna (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslutsats 1 och 2.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer proposition på Joel Lagunas (L) bifallsyrkande till
föreliggande förslag mot Simon Enqvists (SD) avslagsyrkande. Ordförande finner att
nämnden bifaller arbetsutskottets förslag i enlighet med Joel Lagunas (L) yrkande.
Reservation

Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in
en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag






§204 Idéburet offentligt partnerskap Svenska Röda Korset
G-Tjänsteskrivelse ASN - Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap
med Svenska Röda Korset
Förslag överenskommelse IOP Svenska Röda Korset
Budget Malmö Stad per verksamhetsår
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: ASN-2019-9502
Idéburet offentligt partnerskap Svenska Röda Korset
Syftet med det föreslagna partnerskapet är att erbjuda deltagande kvinnor och män vid
arbetsmarknadsavdelningen inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen tillgång till specialiserad
vård inom ramen för deras arbetsmarknadsplan.
Det är en god tanke men målgruppen begränsas till individer inskrivna hos
arbetsmarknadsavdelningen med flyktingbakgrund och som lider av traumasymptom och/eller
migrationsrelaterad stress.
Det innebär i praktiken att en person som inte har ”flyktingbakgrund” inte kan vända sig till denna
verksamhet trots att personen är traumatiserad och skulle kunna få hjälp genom denna verksamhet.
Det är ren diskriminering.
Dessutom borde inte kommunen ta på sig fler kostnader för migrationen. Redan nu har staten vältrat
över alltför stora kostnader, uppkomna på grund av migrationen, på kommunerna.
Förutsättningarna för en medborgare i Sverige att få hjälp med trauma eller stress är att medborgaren
vänder sig till sjukvården. Idag är denna vård svårtillgänglig på grund av den kris den svenska
sjukvården befinner sig i. Sverigedemokraterna anser inte att det ska finnas privilegier för människor
som har ”flyktingbakgrund” eller vars stress orsakats av migration. Även dessa människor ska precis
som alla andra vända sig till sjukvården och vänta på sin tur.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)
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§

313

Delårsrapport jan-aug 2019

ASN-2019-259
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämndens delårsrapport 2019 innehåller uppföljning av mål,
verksamhet och ekonomi.
Arbetsmarknads- och socialnämndens budget är uppdelad i fyra kommunbidragsramar och
det sammanlagda resultatet uppgår till -112 300 tkr för januari till augusti. Prognosen för
helåret 2019 för alla fyra ramarna är -175 000 tkr. Ekonomiska effekter av beslutade åtgärder
är medräknade i helårsprognosen.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Delårsrapport 2019.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att återkomma med ytterligare förslag på åtgärder för att få
verksamheten i balans, både på kort och lång sikt.
Yrkanden

Helena Nanne (M) och Lars Eriksson (C) yrkar att följande åtgärder läggs till i beslutet:
1. Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på nämndssammanträdet
i oktober återkomma med förslag på hur en samlad integrationsplattform, ut vilken hela
mottagande- och integrationsprocessen styrs, kan införas.
2. Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på nämndssammanträdet
i oktober återkomma med förslag på hur arbetsmarknadsavdelningens uppdrag kan renodlas.
3. Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på nämndssammanträdet
i oktober med förslag på hur arbetsmarknadsavdelningen ska kunna använda fria aktörer i
rustningsuppdraget.
4. Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på nämndssammanträdet
i oktober återkomma med förslag på hur en leverantörsuppföljningsfunktion för fria aktörer
som arbetsmarknadsavdelningen använder kan införas.
5. Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på nämndssammanträdet
i oktober återkomma med förslag på skärpta aktivitetskrav motsvarande arbetsförmåga på
den som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl.
6. Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på nämndssammanträdet
i oktober återkomma med förslag på hur försörjningsstöd ska trappas ner i förhållande till
intäkter i företaget vid etablering av företag i Malmö.
7. Att ställa sig bakom prioriteringen vid sociala insatser att minst en person i varje hushåll
ska ha praktik eller arbete.
8. Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att omgående införa kontroller av
utbetalningar inom ekonomiskt bistånd för att motverka fusk och felaktigheter.
9. Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att i normalfallet placera
ensamstående vuxna hemlösa utan ansvar för barn i Malmö i boende med andra kommuner
med skäliga kostnader och rimliga levnadsförhållanden.
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10. Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i oktober återkomma med förslag på hur fullt närvarokrav i anvisad
insats för de personer som uppbär ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl, i enlighet med
Östra-Göinge-modellen.
11. Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i oktober återkomma med förslag på hur kommunens egna särskilda
riktlinjer för ekonomiskt bistånd kan uppdateras så att kommunen ej erbjuder stöd utöver
vad som motiveras av socialtjänstlagen.
12. Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att senast på
nämndssammanträdet i oktober återkomma med förslag på hur etableringslån istället för
sedvanligt utbetalt ekonomiskt bistånd kan införas för personer som väntar på statlig
ersättning.
Helena Nanne (M) yrkar att följande åtgärd läggs till i beslutet:
- Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att omedelbart upphöra med att
betala ut ekonomiskt bistånd till människor som vistas illegalt i landet..
Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande 1, 2, 5, 8, 9 och
11.
Joel Laguna (L) yrkar avslag på Helena Nannes (M) och Lars Erikssons (C) 12 gemensamma
tilläggsyrkanden och Helena Nannes (M) tilläggsyrkande.
Rose-Marie Carlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag på Delårsrapport 2019 med
följande tillägg:
- Arbetsmarknads- och socialförvaltningen återkommer med ytterligare förslag på åtgärder
för att få verksamheten i balans, både på kort och lång sikt.
Helena Nanne (M) yrkar, i det fall övriga tilläggsyrkanden avslås, bifall till Rose-Marie
Carlssons (S) förslag.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) avser först ställa proposition på varje tilläggsyrkande var
för sig för att sedan ställa proposition med arbetsutskottets förslag med sitt eget förslag på
tillägg. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) och Lars Erikssons (C) 12
tilläggsyrkanden, var för sig och bifall mot avslag. Ordförande finner att nämnden avslår de
12 tilläggsyrkandena.
Sedan ställer ordförande proposition på Helena Nannes (M) tilläggsyrkande. Ordförande
finner att nämnden avslår det.
Sist ställer ordförande proposition på arbetsutskottets förslag med Rose-Marie Carlssons (S)
tilläggsförslag. Ordförande finner att nämnden bifaller det.
Reservationer / Särskilda yttranden

Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) avser lämna in ett gemensamt skriftligt yttrande,
bilaga.
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Mats Högelius (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga.
Janne Grönholm (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M) reserverar sig muntligt
mot avslag på Helena Nannes (M) tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse - Delårsrapport jan-aug 2019
Bilaga 1. Uppföljning av åtaganden ASF januari-augusti 2019
Delårsrapport 2019 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: Delårsrapport jan-aug 2019
ASN-2019-259
Moderaterna och Centerpartiet kan inte nog understryka hur allvarlig situationen är när det
gäller arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi. Kostnader på alla områden fortsätter att
öka, oavsett om det gäller ekonomiskt bistånd, hemlöshet eller nämndens verksamhet i övrigt i
form av utredningar, placeringar etc. Underskott som var stora redan i våras är nu ännu större,
samtidigt som nödvändiga åtgärder inte vidtas. Vi föreslog ett antal åtgärder för att få nämndens
ekonomi i balans samtidigt som vi får fler Malmöbor i arbete, men i vanlig ordning var de
styrande partierna inte intresserade av de reformförslag som vi vet ger effekt i andra delar av
landet. Det finns ingen naturlag som säger att Malmöbor inte skulle kunna vara kapabla att hitta
ett arbete och en bostad, men efter decennier av socialdemokratisk bidragspolitik lever allt för
många Malmöbor i ett utanförskap utan möjlighet att försörja sig själva och sin familj.
Helårsprognosen för arbetsmarknads- och socialnämnden är nu – 175 miljoner kronor och det
finns skäl att vara orolig för att den prognosen inte kommer att hålla året ut. För Moderaterna
och Centerpartiet är det otroligt frustrerande att gång på gång presentera förslag på såväl små
som stora reformer för fler i arbete och minskade kostnader utan att få något gehör. Inte minst
för Malmöborna är det frustrerande med ett politiskt styre som inte agerar för att de pengar som
betalas in via skatten ska hanteras med det minsta ansvar.
Då vi inte fick gehör för våra yrkanden avger vi härmed denna reservation.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)
Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup (M)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknad och Socialnämnden, 2019-09-24
Delårsrapport jan-aug 2019
Diarienr: ASN-2019-259
Vi ser med oro på det stora prognostiserade underskottet i nämnden. På grund av
förändrade nationella förutsättningar och en budget som inte var realistisk gällande
kostnaderna för ekonomisk bistånd ser nämnden ut att gå mot ett stort underskott.
Samtidigt är det värt att komma ihåg att bakom siffrorna finns hårt arbetande
socialsekreterare som varje dag gör sitt bästa för att hjälpa Malmöbor som är i behov av
stöd. Politikens uppgift är även i fortsättningen att ge våra socialsekreterare
förutsättningar att genomföra sitt livsviktiga jobb.
Vi ställer oss bakom en ny åtgärdsplan. Men på grund av den pågående politiska
debatten känner vi oss tvungna att påpeka att Miljöpartiet enbart accepterar åtgärder
som är förenliga med socialtjänstlagen och nämndens riktlinjer.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm (MP), ledamot i arbetsmarknad och socialnämnden
Med instämmande av
_____________________________
Måns Berger (MP), ersättare i arbetsmarknad och socialnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: ASN-2019-259
Förslag till yttrande avseende Delårsrapport jan-aug 2019

I delårsrapporten anges att antalet hushåll med behov av försörjningsstöd fortsätter minska, dock kan
vi kan i de senaste månadernas statistik se en kraftig ökning av antalet hushåll med ekonomiskt
bistånd. Att detta negativa trendbrott sammanfaller med avskaffandet av extratjänster och
introduktionsjobb är med största sannolikhet en stor faktor till ökningen. Detta utfallet visar på att de
senaste årens trendkurva med stadiga minskningar av mängden hushåll med behov av
försörjningsstöd har varigt artificiellt uppburen av subventionerade arbetstillfällen samt att flertalet av
dessa tjänster ej övergått till fasta anställningar när subventionerna avslutades.
Sverigedemokraterna vill skapa långsiktig trygghet för människor som bor och arbetar i Malmö.
Den största gruppen som uppbär försörjningsstöd i Malmö idag är utrikesfödda och det är av stor vikt
att dessa människor kan utvecklas till att bli en resurs både på arbetsmarknaden och för samhället
istället för en belastning.
Vi vill därför genomföra satsningar på grundläggande och gedigna utbildningar som ger deltagarna de
förutsättningar som krävs för att lyckas i det svenska samhället.
Detta innebär bland annat att SFI utbildningen ska utökas och förstärkas.
Aktivt deltagande och fullföljande av SFI utbildningen ska vara ett krav för att uppbära
försörjningsstöd.
Vi vill även se en utökning av kombinerade utbildningar med arbetsplatsförlagd praktik för de som står
längre ifrån arbetsmarknaden.
Vidare finner vi det anmärkningsvärt att nämnden ger sig själv ett lyckat resultat avseende tryggheten i
Malmö. Även om antalet våldsbrott och fall av dödligt våld än så länge ser ut att komma in på en något
lägre nivå än föregående år så är brottsligheten i Malmö fortfarande historiskt hög och vi befinner oss
fortfarande inom ramarna för en stigande trendlinje. Det finns också rekordmånga illegala vapen i
omlopp vilket visar på en fortsatt hög risk för fler grova våldsbrott.
Vi har dessutom sett på senare tid att det gängrelaterade våldet fortsätter att både bli grövre och att
det rör sig längre in vanliga människors vardag vilket har fört med sig en kraftig ökning av den
upplevda otryggheten bland Malmöborna.
Sverigedemokraterna vill se upprättandet av ett brottsförebyggande råd där representanter från
kommun, polis, näringsliv och civilsamhället samverkar för att förebygga brott.
Vi vill även se att särskilt utsatta brottsplatser i högre mån än idag bevakas av extrainsatser i form av
kameraövervakning och ordningsvakter.
Malmö stad ska även ställa krav på att staten tar sitt fulla ansvar för att polisen är tillräckligt bemannad
och arbetar på ett sätt som är anpassat efter lokala behov.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 25/ 2019-09-24 Delårsrapport jan-aug 2019
Ännu en delårsrapport har redovisats med ett stort förväntat underskott vid årsslutet.
Flera planerade effektiviserings-och besparingsåtgärder har sjösatts under senaste åren och
fler är på gång.
Detta hårda budgetarbete har pågått i flera år och ändå ser resultatet ut som tidigare år.
Det känns som om ASF och dess nämnd har drabbats av ett sisyfosarbete, ett arbete som
aldrig når sitt mål och därmed aldrig tar slut. Varje gång som insatserna för effektiviseringar
och besparingar skulle ge resultat så beslutar Malmös kommunfullmäktiga att dra åt snaran i
budgeten ännu hårdare eller så beslutas det om indragna arbetsmarknadsinsatser på
riksdagsnivå som spolierar planerade insatser och därmed förväntade resultat.
Vänsterpartiet har motarbetat alla dessa besparingar och anser att budgeten för ASN bör
vara mer förankrad i den verklighet som Malmö stad speglar och som förvaltningens
personal arbetar i. Det måste bli slut på politiska nyckfullheter och tyckande i budgetarbetet
som gör det omöjligt för ASF:s personal att planera och genomföra ett professionellt arbete.
Det är demoraliserande att vid varje års början drabbas av en minskad budget när det istället
borde vara en ökning då de faktiska behoven har ökat. Kommunfullmäktige måste snart
öppna sina ögon se verkligheten som den är. Fortsätter vi så här så kommer vi i slutänden
inte kunna erbjuda mer än det ytterst lagstadgade och därmed förlorar Malmö sin värdighet
som en stad med omsorg om alla sina invånare.
Mats Högelius
Ledamot V
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§

314

Uppföljning av intern kontrollplan 2019 - tertial 2

ASN-2019-269
Sammanfattning

I januari antog arbetsmarknads- och socialnämnden en intern kontrollplan för 2019. Planen
innehöll årets granskningar och direktåtgärder. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har
följt upp planen för perioden januari till augusti 2019 och sammanställt resultatet av de
direktåtgärder och granskningar som var planerade att genomföras under perioden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 195.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2019
för perioden januari-augusti.
Yrkanden

Rose-Marie Carlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att
nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden i december om hur
barnavårdutredningstiden kan säkerställas inom den lagstadgade tiden.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag på
uppföljning av intern kontrollplan 2019 för perioden januari-augusti med sitt eget
tilläggsyrkande, avslag mot bifall. Ordförande finner att nämnden godkänner det.
Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande.
Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) avser inkomma med ett gemensamt särskilt
yttrande.
Beslutsunderlag





§195 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 - tertial 2
G-Tjänsteskrivelse - Uppföljning av internkontrollplan 2019 - tertial 2
Uppföljning av intern kontrollplan 2019 - tertial 2
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: Uppföljning av intern kontrollplan 2019 – tertial 2
ASN-2019-269
Uppföljningen av intern kontroll visar på ett antal allvarliga brister för arbetsmarknads- och
socialnämnden. De långa utredningstiderna för barnavårdsutredningar är oerhört allvarliga.
Lagstiftningen som reglerar hur lång tid en utredning får ta finns till av en anledning – att
skydda de barn som befinner sig i en oerhört utsatt situation. Det är fullständigt oacceptabelt
att ett barn som lever i hem med hot och våld, hedersförtryck eller annat som drabbar Malmöbor
allt för ofta också ska behöva vänta på en utredning. I praktiken innebär det att man måste vara
föremål för ett omhändertagande för att socialtjänsten ska agera tillräckligt snabbt och det är
inget annat än samhällskontrakt som inte upprätthålls och ett svek mot barnen.
Vidare är Moderaterna och Centerpartiet bekymrade över de delar i rapporten som berör
otillräckligt beslutsunderlag för ekonomiskt bistånd. Underlag som styrker utgifter,
dokumentation kring aktivitet och planering samt kontroll och dokumentation av
folkbokföringsuppgifter bör finnas på plats i samtliga fall där det är aktuellt. Malmö har inte
råd att misslyckas på detta område.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)
Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup (M)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: ASN-2019-269
Uppföljning av intern kontrollplan 2019 – tertial 2
I granskningarna framkommer det att arbetsmarknads- och socialförvaltningen är fortsatt hårt pressad.
Detta drabbar barnen där en av fyra barnavårdsutredningar överskrider den lagstadgade
utredningstiden. Hög arbetsbelastning har även resulterat i att folkbokföringsuppgifter inte har
kontrollerats och dokumenterats när man beviljat ekonomiskt bistånd.
Sverigedemokraterna menar att det är ohållbart att de sociala problemen växer i Malmö genom att
Malmö blir en magnet för arbetslösa och nyanlända. Arbetsbördan blir till slut så stor att de personella
resurserna inte räcker till. Det ser man i dessa granskningar.
Under en längre period har förvaltningen varit överbelastad. Det behövs en signalpolitik där Malmö
stad genom politiska åtgärder signalerar att i Malmö ska man arbeta. Ett steg mot detta vore att MKB
skulle kräva egen försörjning genom arbete för att teckna nytt hyreskontrakt med personer som flyttar
till Malmö från andra kommuner. Ett annat steg vore att placera hemlösa i andra kommuner där
bostäder är tillgängliga, och där de snabbare kan få en egen bostad. Det är viktigt att socialtjänsten
inte blir en genväg till att flytta till Malmö när man egentligen saknar resurser att flytta till Malmö.
När människor saknar resurser att leva i Malmö men ändå flyttar hit resulterar det i de sociala problem
som nu överbelastar arbetsmarknads- och socialförvaltningen, där konsekvensen blir att personalen
inte kan följa Socialtjänstlagen.

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)
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§

315

Lokalbehovsplan

ASN-2019-9295
Sammanfattning

I arbetsmarknads- och socialnämnden reglemente § 41 anges att nämnden ytterst ansvarar för
att behovet av lokaler och lägenheter är tillgodosett inom nämndens verksamhetsområde.
Nämnden ska årligen till kommunstyrelsen inkomma med en bedömning av sina behov av
lokaler och lägenheter inom ett 10-års perspektiv.
Arbetsmarknads- och socialnämnden gör bedömningen att befolkningsutvecklingen kommer
att innebära fortsatt större behov av lokaler för nämndens verksamheter. Det finns även
faktorer i omvärlden, som till exempel bostadsbristen, digitalisering, översyn av
socialtjänstlagen och ökad samlokalisering som kommer att påverka arbetssätt och
utformning av lokaler under perioden 2021–2030.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 196.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Lokalbehovsplan 2021-2030 och skickar den
till kommunstyrelsen.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen
uppdrar åt förvaltningen att återkomma i november med en fördjupad analys avseende
lokalbehovsplanen och lokalkostnader.
Yrkanden

Lars Eriksson (C) yrkar, med instämmande av Helena Nanne (M) att ärendet ska
återremitteras.
Helena Nanne (M) yrkar att förvaltningen ska återkomma till nämnden med en fördjupad
analys avseende lokalbehovsplanen och lokalkostnader i november.
Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Lars Erikssons (C) återremissyrkande samt bifall till
föreliggande förslag med föreslaget tillägg av Helena Nanne (M).
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer först proposition på Lars Erikssons (C) yrkande
om återremiss, avslag mot bifall. Ordförande finner att nämnden avslår återremissyrkandet.
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag på
lokalbehovsplan med Helena Nannes (M) tilläggsyrkande. Ordförande finner att nämnden
godkänner det.
Reservationer / särskilda yttranden

Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande,
bilaga.
Lars Eriksson (C), Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M)
reserverar sig muntligt mot beslutet att inte återremittera ärendet.
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Beslutsunderlag





§196 Lokalbehovsplan
G-Tjänsteskrivelse - Lokalbehovsplan 2021-2030
Lokalbehovsplan ASN 2021-2030
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: ASN-2019-9295
Lokalbehovsplan
I lokalbehovsplanen förenklas orsakerna bakom den strukturella hemlösheten genom att förvaltningen
skriver att den strukturella hemlösheten är en konsekvens av bostadsbristen. Majoriteten av Malmös
hemlösa är utländska medborgare. Den strukturella hemlösheten har ökat i staden i samband med att
fler nyanlända anlänt till Malmö. Invandringen är den huvudsakliga orsaken till den strukturella
hemlösheten i Malmö då nyanlända ofta saknar förankring på bostadsmarknaden.
Enligt den föreslagna lokalbehovsplanen är det avgörande för hemlösa hushålls möjligheter att få
tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden, att hyresvärdarna godkänner försörjningsstöd,
etableringsersättning och andra bidrag som inkomst. Man skulle också kunna skänka bort bostäder till
alla som anländer till Malmö. Men sådana förslag är oseriösa och verklighetsfrånvända.
Har man inte råd med en bostad i Malmö så får man bo i en annan kommun där bostäder är billigare.
Vi har inte marknadshyror i Sverige men vi har en bostadsmarknad. Tanken med en bostadsmarknad
är att den som kan efterfråga de tillgängliga bostäderna ska kunna förvärva eller hyra en bostad.
Malmö genomgår en social statushöjning som är bra för staden då Malmö under en lång tid haft en
alltför hög arbetslöshet. Sverigedemokraterna anammar ett tillstånd där fler som har råd med bostäder
i Malmö flyttar till staden och de som inte har råd med bostäder i Malmö flyttar till andra kommuner.
Det skulle i praktiken höja skattekraften i Malmö, som även den under en lång tid varit alltför låg.
Sverigedemokraterna är emot att hemlösa får bo i villor bara för att de har åtta eller nio barn. Med
tanke på att dessa familjer är nästan alltid nyanlända och har svårt att få ett jobb, innebär det i
praktiken att de inte kommer kunna flytta till ett eget boende och kommer bo i en villa, finansierad av
socialtjänsten, under en lång tid framöver. Har man skaffat många barn och inte tänkt på
boendesituationen så får man acceptera att det inte är någon självklarhet att hela familjen ska bo
under ett tak. Vill man att hela familjen ska bo under ett tak får man börja jobba och förtjäna ett
uppehälle.
Den styrande minoriteten i Malmö har som mål att Malmö ska bli en halvmiljonstad. I
lokalbehovsplanen kan man läsa att de befolkningsökningar som vi kommer se fram till 2023 kommer
resultera i att nämnden behöver mer resurser. Det är viktigt att det förs en dialog mellan förvaltningen
och styret så man hittar en balans mellan förvaltningens behov och den styrande minoritetens
meningslösa mål om att Malmö ska bli en halvmiljonstad. Redan idag är förvaltningen hård pressad
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och har svårt att följa rådande lagstiftning, bland annat när det gäller den lagstadgade utredningstiden
för barnavårdsutredningar. Redan idag har arbetsmarknads- och socialnämnden enorma underskott i
budgeten varje år.
I lokalbehovsplanen kan man läsa att det är svårt att prognostisera migrationen på längre sikt. Detta är
ett resultat av den liberala invandringspolitiken som förs i Sverige. Fler partier borde stödja en restriktiv
invandringspolitik där Sverige skaffar sig en större kontroll över vilka som kommer in i landet, genom
att asylinvandring ersätts med att Sverige tar emot kvotflyktingar. Antalet kvotflyktingar som Sverige
tar emot ska bestämmas genom den mottagningskapacitet som Sverige har. Genom ett sådant
system skulle det bli enklare för olika myndigheter och förvaltningar att göra prognoser på lång sikt.
Sverigedemokraterna motsätter sig Mallbo då det i praktiken innebär att vi inför ”social housing” i
Malmö och skapar ett A- och B-lag på bostadsmarknaden. Det är ett accepterande av den nyfattigdom
som breder sig ut i Sverige. Vi sverigedemokrater stödjer inte detta.

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)
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§

316

Remiss från Socialstyrelsen - Belopp för vård av utskrivningsklara
patienter för år 2020 STK-2019-1230

ASN-2019-14128
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har tillskrivit arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) att yttra sig
angående Konsekvensutredning – förslag till Socialstyrelsens föreskrift (HSLF-FS 2019:xx) om belopp för
utskrivningsklara patienter för år 2020.
Förslaget innebär att Socialstyrelsen fastställer det belopp som en kommun ska lämna i
ersättning till ett landsting för vård av en utskrivningsklar patient under år 2020. Beloppet
fastställs till 8 200 kronor per dygn. Beräkningen baseras på en indexuppräkning från tidigare
år. Kommuner och landsting kan träffa överenskommelser om annat belopp.
Enligt den överenskommelse som Malmö stad har ingått med Region Skåne ska
ersättningsbeloppet följa det belopp som Socialstyrelsen årligen fastställer via föreskrifter. För
arbetsmarknads- och socialförvaltningen innebär detta att det överenskomna
ersättningsbeloppet ökar i enlighet med indexuppräkningen som i år är 5 procent.
Förvaltningen har hittills inte betalat någon ersättning till Region Skåne då förvaltningen inte
haft ett genomsnittligt antal dagar i slutenvård som överskrider gränserna i
överenskommelsen för när ersättningsbelopp ska betalas ut. I praktiken bedöms kostnaden
inte öka för förvaltningen under år 2020 då det inte finns några indikationer på att
förvaltningen under det kommande året kommer över den överenskomna gränsen för när
ersättningsbelopp ska betalas ut till Region Skåne.
Arbetsmarknads och socialförvaltningen har inga invändningar till förslaget.

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende belopp för vård av
utskrivningsklara patienter för år 2020, enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§

317

Begäran om yttrande avseende utredning centralt krisstöd

ASN-2019-13373
Sammanfattning

Stadskontoret har genomfört en översyn av Malmö stads krisstödsorganisation med förslag
på ny ansvarsfördelning och resurser för centralt krisstöd. Arbetsmarknads- och
socialnämnden har mottagit ärendet på remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott för att
yttra sig senast den 25 september 2019.
Utredningen konstaterar att tidigare krisstödsorganisation varit otydlig och saknat riktlinjer
för när centralt krisstöd ska startas och vilken nivå i organisationen som ska aktiveras vid
händelser. I utredningen förslås att ansvar och resurser för centralt krisstöd flyttas från
kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och socialnämnden.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är positiv till utredningens förslag, att
arbetsmarknads- och socialförvaltningen formellt tilldelas ansvar och resurser för att leda och
samordna stadens centrala krisstöd. Förvaltningens bedömning är att detta ansvar redan finns
informellt och utan tilldelade resurser. Förvaltningen bedömer att utredningens förslag om
årlig ersättning motsvarande cirka 2.3 Mkr täcker de ökade kostnader som uppdraget medför.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 197.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende utredning centralt
krisstöd enligt förvaltningens förslag med beslutade ändringar av arbetsmarknadsoch socialnämndens arbetsutskott.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen

Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar, med bifall av Lars Eriksson (C) avslag på förslag till yttrande till
förmån för eget förslag.
Rose-Marie Carlsson (S) yrkar bifall på arbetsutskotts förslag till yttrande samt avslag på
Helena Nannes (M) ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot
Helena Nannes (M) ändringsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservation

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
reserverar sig mot beslutet och avser inkomna med en gemensam skriftlig reservation.

Beslutsunderlag
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§197 Begäran om yttrande avseende utredning centralt krisstöd
G-Tjänsteskrivelse - Revidering av centralt krisstöd
Förslag till yttrande - Revidering av centralt krisstöd, reviderat efter ASNAU
190912
Utredning centralt krisstöd
Central krisstödsorganisation - Uppstart och bedömning
Protokollsutdrag § 491 - Revidering av centralt krisstöd
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: Begäran om yttrande avseende utredning centralt krisstöd
ASN-2019-269
Förslaget om att flytta ansvaret för centralt krisstöd från kommunstyrelsen till arbetsmarknadsoch socialnämnden vänder vi oss kraftigt emot. Moderaterna och Centerpartiet yrkade avslag
och föreslog följande yttrande till kommunstyrelsen:
Arbetsmarknads- och socialnämnden avstyrker utredningens förslag. Centralt krisstöd är en
viktig uppgift för kommunstyrelsen och bör fortsatt vara det, bland annat då ansvaret för
krisstöd omfattar fler frågor än det sociala arbetet som inte ryms inom arbetsmarknads- och
socialförvaltningens kompetens. Att fortsatt bistå i det sociala arbetet vid kriser ser nämnden
som en viktig insats, men det förhindras inte av att kommunstyrelsen kvarstår som ansvarig.
Det är av stor vikt för Malmö stad och Malmöborna att rätt frågor finns på rätt plats i
organisationen. Det innebär bland annat att de nämnder och förvaltningar som redan har
stora problem med sin verksamhet och ekonomi inte bör ges ett ännu större ansvar för frågor
som har en naturlig plats i andra delar av staden.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)
Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup (M)
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§

318

Frågor till Malmöpanelen hösten 2019

ASN-2019-14264
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett arbetsmarknad- och socialnämnden möjlighet att inkomma med
frågor till Malmöpanelen 2019.
Malmö stad har sedan 2008 byggt upp Malmöpanelen, primärt som ett verktyg för ökad
närdemokrati mellan medborgare och stadens politiker. Malmöpanelen består av cirka 1700
Malmöbor som är representativa för invånarna i kommunen avseende kön, ålder och vilken
del av staden man bor i. Resultatet av undersökningen används som underlag inför politiska
beslut och resultaten offentliggörs även på Malmö stads hemsida.
Genomförandet av undersökningen sker vanligtvis två gånger om året.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden avstår möjligheten att delta i Malmöpanelen hösten
2019.
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§

319

Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020-2030 MN2017-3843

ASN-2019-9863
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit Handlingsplan för Malmö stads strategiska
kemikaliearbete 2020-2030 att yttra sig över. Syftet med handlingsplanen är att minska
användningen av farliga kemiska ämnen och på så sätt minska Malmöbornas exponering för
farliga ämnen genom åtgärder där Malmö stad har rådighet.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig positiv till handlingsplanen, och
instämmer i att kemikaliefrågan är komplex samt att kunskapen om kemiska ämnen behöver
öka både inom Malmö stads organisation och hos Malmöborna. Förvaltningen bedömer att
handlingsplanen framöver kommer att vara relevant i fråga om att konkretisera och samordna
stadens strategiska insatser på området, men att planen också kommer att bidra till ökad
medvetenhet och kunskap kring kemikalier generellt.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 198.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet och skickar det vidare till
miljönämnden.
Särskilt yttrande

Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag








§198 Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020-2030 MN2017-3843
G-Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete
2020-2030
Remiss angående Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 20202030 MN-2017-3843
Förslag till yttrande ASN - Handlingsplan för Malmö stads strategiska
kemikaliearbete 2020-2030
Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020-2030
Protokollsutdrag §90 Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete
2020-2030
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Särskillt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden, 2019-09-24
Remiss angående Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete
2020-2030
Diarienr: ASN-2019-9863
Kemiska ämnen finns runt omkring oss hela tiden. Varje dag kommer vi i
kontakt med många olika ämnen. Vissa är ofarliga, andra är farliga och kring
vissa kemiska ämnen saknas det kunskap om hur de i längden påverkar
människor, djur och natur. En del av de kemiska ämnen vi kommer i kontakt
med kan orsaka sjukdomar, allergier eller påverka arvsmassa och
fortplatningen. Därför är det viktigt att exponeringen för farliga kemiska ämnen
begränsas. Barn och unga är mer känsliga för kemiska ämnen än vuxna, och
därför är det viktigt att prioritera att minska deras exponering för farliga eller
potentiellt farliga kemiska ämnen.
Det är därför välkommet med en konkret handlingsplan för att minska
Malmöbornas exponering för farliga kemiska ämnen. Vi i Miljöpartiet ser dock
att staden behöver vidta fler och kraftfullare åtgärder för att minska
exponeringen och framförallt att arbetet behöver gå snabbare för att erbjuda
giftfria miljöer.
Miljöpartiet ställer sig bakom föreslagna åtgärder men vi vill understryka att vi
tycker arbetet går för långsamt och att vi velat se en tydligare prioritering av
åtgärder som skyddar våra yngsta medborgare.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot
Med instämmande av
_____________________________
Måns Berger, ersättare

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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§

320

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och
främja skolnärvaro , STK-2019-706

ASN-2019-8376
Sammanfattning

Stadskontoret har sänt motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro
och främja skolnärvaro till arbetsmarknads- och socialnämnden för yttrande. Motionen har
även sänts till grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och
fritidsnämnden.
Sverigedemokraterna menar att grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden måste följa upp arbetet med skolnärvaro bättre. Motionären
föreslå kommunfullmäktige att besluta:
- Att uppdra åt alla berörda nämnder att upprätta gemensamma mål om skolnärvaro.
- Att uppdra åt grundskolenämnden att upprätta en årlig rapport om skolfrånvaro som
beskriver nuläget och utvärderar åtgärder.
- Att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att upprätta en årlig rapport om
studieavbrott och skolfrånvaro som beskriver nuläget och utvärderar åtgärder.
- Att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en kommunal strategi för skolnärvaro som
involverar polisen, barn- och ungdomspsykiatrin, fritidsförvaltningen, socialtjänsten
och andra relevanta aktörer, samt kontinuerligt utvärdera denna strategi.
- Att uppdra åt kommunstyrelsen att utse en kommunal samordnare för arbetet med
skolnärvaro i Malmö stad som samordnar samverkan mellan olika förvaltningar och
verksamheter omkring skolnärvaro.
Förvaltningens bedömning:
I den nya styrmodellen ska kommunfullmäktige sätta mål inom ett fåtal områden, där
nämnderna behöver arbeta gemensamt vilket förväntas bidra till bättre samverkan. Det är
positivt med ett ökat fokus på nämndernas gemensamma ansvar för att skapa goda
uppväxtvillkor för barn och unga. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag i
förhållande till den aktuella frågan är att ge stöd till barn och ungdomar för bättre
förutsättningar att klara skolan när det finns sociala orsaker. Nämnden har inte ett direkt
ansvar för barns skolnärvaro eller måluppfyllelse. Skolans elevhälsa har som ansvar att tidigt
fånga upp de barn som visar tecken på att inte ha det bra, till exempel genom hög frånvaro.
Förvaltningarna behöver stärka sitt samarbete kring barn och unga som behöver stöd, oavsett
problematik. Styrning, prioritering och samordning bör ske inom ramen för befintliga
styrsystem, samverkansorgan och kvalitetsledningssystem, inte genom ett parallellt
styrdokument. Det pågår ett arbete i Samverkan barn och unga Malmö (SBUM) med att
gemensamt identifiera och genomföra åtgärder. En god samverkan kräver tydlig styrning,
tydlig ansvarsfördelning och rutiner men även ett gemensamt förhållningssätt och
samverkande arbetssätt. Det finns behov av en förvaltningsgemensam modell som ger detta
stöd till berörda verksamheter.
Grundskolenämnden arbetar med att införa en samordningsfunktion för skolnärvaro, i
enlighet med nya bestämmelser i skollagen 2018, med uppdrag att samordna insatser för det
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enskilda barnet i samverkan med berörda förvaltningar. Det är viktigt att följa införandet av
denna nya funktion.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 199.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion om att
motverka skolfrånvaro och främja skolnärvaro enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen vara
besvarad.

Yrkanden

Linus Nilsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och att nämnden ska förslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Joel Laguna (L) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag och avslag på Linus Nilsson (SD)
yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Linus
Nilssons (SD) avslagsyrkande och bifall till motionen. Ordförande finner att nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag, i enlighet med Joel Lagunas (L) yrkande.
Reservationer

Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag







§199 Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och
främja skolnärvaro , STK-2019-706
G-Tjänsteskrivelse - Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka
skolfrånvaro och främja skolnärvaro
Förslag på yttrande avseende motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att
motverka skolfrånvaro och främja skolnärvaro
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och främja
skolnärvaro
Följebrev Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro
och främja skolnärvaro STK-2019-706
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: ASN-2019-8376
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och främja skolnärvaro
Motionens inriktning är både att förtroendevalda följer upp frågan om skolnärvaro men också att olika
nämnder börjar samverka omkring denna fråga. I motionen lyfts det upp exempel på hur just
uppföljning av skolnärvaro saknas på nämndnivå.
I förslaget till yttrande nämns flera samarbeten mellan förvaltningarna, vilket är bra. Däremot nämns
det inte att något av dessa samarbeten är inriktade just på att minska skolfrånvaro. Vad som händer
inom dessa samarbeten och vilka effekter åtgärderna har får vi inte veta. Därmed stärker yttrandet
argumentet att det behövs uppföljning på nämndnivå och en kommunal strategi för skolnärvaro som
kan utvärderas, så förtroendevalda kan följa denna fråga och besluta om fler åtgärder vid behov.
I förslaget till yttrande kan man läsa att arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet kan ha ett
indirekt syfte att bidra till ökad närvaro. Samtidigt står det i yttrandet att nämnden ska stärka
skyddsfaktorerna för barnet och motverka riskfaktorerna för en fortsatt negativ utveckling. Dessa
påståenden motsäger varandra eftersom skolnärvaro är en skyddsfaktor för barnet och därmed blir
främjandet av skolnärvaro något som socialtjänsten ständigt måste jobba med.
Därför är det viktigt att det finns nämndgemensamma mål när det gäller skolnärvaro för att kunna
bedöma hur detta arbete fortskrider. Frågan är om arbetsmarknads- och socialförvaltningen kan idag
besvara på frågor om hur skolnärvaron är bland barn i Malmö? Med nämndgemensamma mål och
ständig uppföljning av skolnärvaron skulle arbetsmarknads- och socialförvaltningen kunna följa upp
denna fråga och arbeta med denna fråga, och fullfölja sitt uppdrag, att följa utvecklingen hos barn och
unga som visar tecken på en ogynnsam utveckling.
I förslaget till yttrande kallas en kommunal strategi för skolnärvaro som involverar flera olika aktörer,
för en ”parallell process”. Det finns flera olika strategidokument som hanteras av arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, t.ex. ”Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation 2015-2020” eller ”Plan för
integrering av barnets rättigheter 2018-2020”. Det är mycket vanligt med strategidokument i Malmö
stad där man förmedlar en samverkansstrategi omkring en viss fråga. Är alla dessa strategidokument
”parallella processer”? Malmö stad har ett miljöprogram som utvärderas i en miljöredovisning. Ingen
har någonsin kallat miljöprogrammet för en ”parallell process”.
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Utan gemensamma mål och en strategi på hur olika nämnder ska främja skolnärvaro så undrar man
vad det är som grundskoleförvaltningens framtida samordningsfunktion för skolnärvaro ska samordna.
Det behövs arbete på makronivå för att kunna främja skolnärvaro. Det kan inte bara äga rum
samverkan omkring individuella fall.
Faktum är att förtroendevalda i nämnder som arbetar med ungdomar inte diskuterar frågan om
skolnärvaro, eftersom frågan inte finns med på dagordningen överhuvudtaget. Det finns ingen
medvetenhet om hur skolfrånvaron utvecklas i Malmö. Vi vet inte heller om de insatser som görs idag
ger någon effekt.
Det är just därför frågan om skolnärvaro och skolfrånvaro måste bli mer synlig, genom att det finns
gemensamma mål som vi kan följa upp, och att det finns en kommunal strategi för skolnärvaro som
förtroendevalda kan utvärdera.
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande och bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)
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§

321

Projektförlängning - Malmökraften

ASN-2019-12911
Sammanfattning

Malmökraften är ett arbetsmarknadsprojekt som idag drivs med finansiering via Finsam i
Malmö. I projektet samordnas insatser för långtidsarbetslösa av Malmö stad,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Projektet löper ut 2019-12-31.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har för avsikt att delta i projektet Malmökraften
ytterligare två och ett halvt år fram till 2022-06-30, Projektägaren Arbetsförmedlingen
ansöker om projektmedel från Europeiska socialfonden (ESF). Projektet ansöker också om
medfinansiering från samordningsförbundet Finsam Malmö.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 206Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden ger arbetsmarknads- och socialförvaltningen i
uppdrag att i samverkan med projektägaren Arbetsförmedlingen och andra
myndigheter ansöka om medel till en förlängning av Malmökraften.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att medverka i
Malmökraften under förutsättning att ESF beviljar medel.

Särskilda yttranden

Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) avser inkomma med ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag






§206 Projektförlängning - Malmökraften
G-Tjänsteskrivelse Malmökraften
Delrapport Malmökraften
Förändringsteori för Malmökraften
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: ASN-2019-12911
Förslag till yttrande avseende Projektförlängning - Malmökraften
Projektet Malmökraften som pågått i drygt 18 månader uppvisar vid granskning av deras resultat stora
brister som gör att man kraftigt måste ifrågasätta en fortsatt utbetalning av stöd till verksamheten.
Projektet har enligt delrapporten haft problem med att organisera och leda sin verksamhet effektivt
samt att samordna sina regelverk mellan de olika aktörerna, något som påverkat deltagarna i projektet
negativt. De påvisas inte heller att det finns någon väg framåt för att lösa dessa problemen.
Vidare delger rapporten att 14% av projektdeltagarna har kommit i arbete eller studier, dock framgår
det att en mycket stor del av det redovisade resultatet tillkommit med hjälp av extratjänster samt
introduktionsjobb. Bara extratjänster kan vissa månader utgöra så mycket som 50% av projektets
resultat med en ospecificerad andel introduktionsjobb som tillkommer ovanpå detta. Denna typ av
arbetsmarknadsåtgärder är både kostsamma för kommunen samt har låg avkastning när det kommer
till att få människor varaktigt i arbete.
Malmökraften redovisar heller inte för hur man ska kunna uppnå de uppsatta målen när man nu inte
kan stödja sig på dessa skattesubventionerade arbetstillfällen
En samorganisation av Malmö stads olika aktörer för att hjälpa människor i arbete är lovvärd men som
åtgärd mot arbetslösheten i Malmö är den i den nuvarande formen i slutändan ineffektiv, både
organisatoriskt och ekonomiskt.
Sverigedemokraterna vill istället genomföra åtgärder för att hantera grundproblemet genom förstärkta
satsningar på praktiska utbildningar exempelvis talangprogrammen som har visat sig vara en effektiv
och kostnadseffektiv metod för att få människor i varaktigt arbete.
Vi vill även se över de kommunala reglerna och göra det lättare med nyetablering av företag i Malmö
samt etablera ett lokalt industriråd som ska se över möjligheterna att satsa på nya arbetstillfällen inom
produktionssektorn då dessa typer av arbeten ofta kommer ifråga för personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)
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§

322

Remiss från Kulturdepartementet - Demokrativillkor för bidrag till
civilsamhället (SOU 2019:35) , STK-2019-1012

ASN-2019-11135
Sammanfattning

Arbetsmarknads och socialförvaltningen har mottagit remiss från Kulturdepartementet –
Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35). Utredningens uppdrag är att se
över demokrativillkoren i statsbidragsförordningarna i syfte att säkerställa att bidragen
fördelas till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar och
mänskliga rättigheter. Utredningen har tittat på hur tillämpningen av demokrativillkoren
skulle kunna bli enklare genom ett utvecklande av kunskapsstöd, utbildning, samverkan och
utbyte av erfarenheter myndigheterna emellan. Avslutningsvis har utredningen gjort en
översyn över gällande bestämmelser för överklagande, återkallelse och återkrav av statsbidrag.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig positiv till utredningen. Förslaget om ett
förtydligat demokrativillkor gäller endast för förvaltningsmyndigheter under regeringen, men
förvaltningen bedömer att det är av nytta även för kommuner och regioner, bland annat
genom att det kan bidra till att skapa praxis och fungera vägledande.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 201.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden avger yttrande till Kommunstyrelsen enligt
arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag.
Yrkanden

Linus Nilsson (SD) yrkar avslag på förslag till yttrande.
Joel Laguna (L) yrkar, med instämmande av Helena Nanne (M) bifall till arbetsutskottets
förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag på
yttrande mot Linus Nilssons (SD) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden godkänner
arbetsutskottets förslag på yttrande, i enlighet med Joel Laguna (L) och Helena Nannes (M)
yrkande.
Reservationer / särskilda yttranden

Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en skriftlig reservation, bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga. Vid justeringen av
protokollet har inget särskilt yttrande lämnats in.
Beslutsunderlag



§201 Remiss från Kulturdepartementet - Demokrativillkor för bidrag till
civilsamhället (SOU 2019:35) , STK-2019-1012
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G-Tjänsteskrivelse - Remiss från Kulturdepartementet - Demokrativillkor för
bidrag till civilsamhället
Förslag till yttrande Remiss från Kulturdepartementet - Demokrativillkor för bidrag
till civilsamhället
Betänkandet SOU 2019:35- Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället
Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)
Följebrev Remiss från Kulturdepartementet - Demokrativillkor för bidrag till
civilsamhället (SOU 2019:35) , STK-2019-1012
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: ASN-2019-11135
Remiss från Kulturdepartementet – Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35),
STK-2019-1012
Sverigedemokraterna ser vissa problematiska inslag i betänkandet ”Demokrativillkor för bidrag till
civilsamhället” och kan därmed inte ställa sig bakom det positiva yttrandet.
Många av förslagen i betänkandet kan Sverigedemokraterna instämma i. Däremot öppnar det som i
betänkandet kallas ”särorganisering” för en möjlighet att diskriminera och få bidrag. Enligt betänkandet
kan bidrag betalas ut till organisationer som utesluter vissa grupper för att ”bevara kulturliv för en
etnisk grupp”. Det är märkligt att betänkandet förordar att bidrag ska kunna beviljas till organisationer
som skulle vara stängda för allmänheten, på etniska grunder. Sverigedemokraterna anser att
diskriminering aldrig kan ursäktas och organisationer som utesluter vissa grupper, vilka skälen än må
vara, ska inte beviljas bidrag från det allmänna.
I betänkandet kan man också läsa att bidrag ska också kunna beviljas till organisationer som vill skapa
”trygga rum” för vissa utsatta grupper och därmed utesluter de som inte tillhör den utsatta gruppen.
Om man väljer att exkludera människor har man självklart rätten att inom lagens ramar göra detta.
Däremot kan man inte förvänta sig att skattebetalarna ska finansiera denna exkludering. Det finns få
undantag från denna regel. Ett av dessa undantag är föreningar som arbetar med kvinnor som blivit
utsatta för hedersvåld eller andra former av övergrepp. Där är det självklart förståeligt att kvinnor som
blivit utsatta för övergrepp behöver känna trygghet och att de kan känna sig hotade av vissa grupper.
Enligt betänkandet ska medveten vilseledning eller spridning av felaktig information i syfte att
underminera demokratin och dess institutioner uppfattas som motarbetande av det demokratiska
styrelseskicket. Det är viktigt att det förtydligas vad man menar med detta i ett debattklimat där alla
anklagar varandra för ”fake news” och där vissa partier kallar andra partier för extremister.
När det är val brukar Socialdemokraterna vara världsmästare på att sprida felaktiga uppgifter om sina
meningsmotståndare och detta sänker långsiktigt förtroendet för demokratin. Innebär detta att
organisationer som är kopplade till Socialdemokraterna inte ska beviljas bidrag? Det är viktigt att det
förtydligas vad betänkandet egentligen menar.
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
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_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)
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§

323

Åtgärder - ATIM Kvinno- och Ungdomsjour

ASN-2019-11456
Sammanfattning

I ärendet redovisas åtgärder vidtagna av ATIM Kvinno- och ungdomsjour med anledning av
ett försök till förskingring av en av föreningens anställda. Föreningen har polisanmält
händelsen och flera åtgärder har tagits för att säkerställa att de rutiner som brustit
fortsättningsvis tydliggörs och förbättras. ATIM erhåller årligen organisationsbidrag och
medel för skyddsinsatser från arbetsmarknads- och socialnämnden.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att nämnden godkänner redovisningen av
åtgärder inför vidare bedömning organisationsbidrag.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 202.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förvaltningens redovisning av
åtgärder gällande ATIM Kvinno- och ungdomsjour.

Beslutsunderlag






§202 Åtgärder - ATIM Kvinno- och Ungdomsjour
G-Tjänsteskrivelse - Åtgärder ATIM Kvinno- och Ungdomsjour
Åtgärder ATIM Kvinno- och ungdomsjour
Kopia av anmälan K593233-19
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§

324

Fördelning av medel för skyddsinsatser för kvinnojourer 2019

ASN-2019-9508
Sammanfattning

Ärendet behandlar förslag till fördelning av medel till kvinnojourer för skyddsinsatser under
2019. Ärendet innehåller också förslag till förändring av arbetsmarknads- och socialnämndens
bidragsgivning på området.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har två bidragsformer till kvinnojourer. Dels ett
organisationsbidrag som ansöks och fördelas för kommande år, dels särskilda medel för
skyddsinsatser som inte ansöks, utan fördelas på innevarande år.
Arbetsmarknad- och socialförvaltningen ser ett behov av att samordna nämndens
bidragsgivning till de berörda organisationerna för att underlätta redovisning och uppföljning.
Vidare bedömer förvaltningen att det finns ett behov av att tydliggöra att den del av
verksamheten som avser placeringar på skyddat boende enbart regleras som ett
avtalsförhållande och inte kan finansieras av offentliga bidrag. Mot denna bakgrund föreslår
arbetsmarknads- och socialförvaltningen att medlen som avsett skyddsinsatser på
kvinnojourer från år 2020 överförs till arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 203.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar 400 000 kr till ATIM kvinno- och
ungdomsjour för verksamhet 2019.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar 200 000 kr till FemCenter kvinnojour för
verksamhet 2019.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar 170 000 kr till Malmö kvinnojour för
verksamhet 2019.
4.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar 110 000 kr till Hela människan, Noomi
för verksamhet 2019.
5.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar 20 000 kr till Föreningen VOOV för
verksamhet 2019.
6.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att upphöra med fördelning av medel för
skyddsinsatser till kvinnojourer från år 2020.
7.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att medel för skyddsinsatser överförs till
organisationsbidrag från år 2020
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Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag




§203 Fördelning av medel för skyddsinsatser för kvinnojourer 2019
G-Tjänsteskrivelse – Fördelning av medel för skyddsinsatser till kvinnojourer 2019
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: Fördelning av medel för skyddsinsatser för kvinnojourer 2019
ASN-2019-9508
Moderaterna och Centerpartiet instämmer i behovet av att underlätta för redovisning och
uppföljning av de medel som fördelas till kvinnojourer, precis som alla andra medel som
delas ut eller används inom ramen för nämndens ansvarsområden. Det är sannolikt mer
ändamålsenligt med en form av bidragsgivning till denna verksamhet än två olika eftersom
det blir mer komplext för de verksamheter som tar emot medel.
Vi ser dock en risk som skulle kunna uppstå med att föra över all bidragsgivning till
organisationsbidrag eftersom dessa organisationsbidrag även söks av andra verksamheter.
Kvinnojourerna bedriver ett enormt viktigt arbete för stadens utsatta kvinnor, i bättre form än
vad arbetsmarknads- och socialförvaltningen gör eller skulle kunna göra. Denna förändring
får inte innebära att kvinnojourerna konkurreras ut av andra organisationer som tar del av
organisationsbidrag inom det sociala området. Moderaterna och Centerpartiet kommer att
bevaka utvecklingen mycket noga för att säkerställa att kvinnojourerna inte får minskade
resurser som en följd av detta beslut.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)
Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup (M)
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§

325

Årlig översyn av styrdokument

ASN-2019-275
Sammanfattning

I samband med att Malmö stad genomförde en omorganisation 2017 och de tre nya
socialnämnderna bildades överflyttade kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ansvaret
för ett flertal styrdokument till de nya nämnderna.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har sedan 1 maj 2017 fattat beslut om ett flertal av
styrdokumenten och även antagit nya.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens genomför årligen en översyn av befintliga
styrdokument, såsom riktlinjer och andra styrande dokument nämnden ansvarar för eller
direkt berörs av. Detta för att säkerställa att innehållet harmoniserar med lagstiftning, praxis
och arbetssätt inom respektive område.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 205.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten avseende årlig översyn av
styrdokument och lägger den till handlingarna.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen att återkomma till arbetsmarknads- och socialnämnden med
reviderat förslag avseende: Riktlinjer för Malmö stads missbruks- och beroendevård,
riktlinjer för handläggning försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföringen i
övrigt, riktlinjer för hantering av medborgarförslag, krisledningsplan för
arbetsmarknads- och socialnämnden, plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation
2015-2020, plan för integrering av barnets rättigheter 2018-2020, styr och
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, företeckning över åtgärder som ingår i
begreppet nödvändig tandvårdsbehandling, anvisningar och regler för intern kontroll
och arkivredovisning.

Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att
genomföra en översyn av samtliga styrdokument i syfte att effektivisera nämndens
verksamhet och återkomma med förslag till nämnden.
Peter Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Helena Nannes (M)
yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer först proposition på arbetsutskottets förslag att
godkänna rapporten avseende årlig översyn av styrdokument. Ordförande finner att nämnden
bifaller det, i enlighet med Peter Nilssons (S) förslag.
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Ordförande ställer sedan proposition på Helena Nannes (M) tilläggsyrkande mot Peter
Nilssons (S) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden avslår Helena Nannes (M)
tilläggsyrkande.
Reservationer

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation.
Beslutsunderlag




§205 Årlig översyn av styrdokument
G-Tjänsteskrivelse - Årlig översyn av styrdokument
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: Årlig översyn av styrdokument
ASN-2019-269
Arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi är allt annat än god. För 2019 prognostiseras
ett underskott på 175 miljoner kronor, en prognos som förvärrats under året. Nämnden
behöver vidta omfattande åtgärder för ordning och reda i ekonomin, men läget är så pass
allvarligt att man bör lyfta på alla stenar för att hitta möjliga besparingar.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade därför på att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra
en översyn av samtliga styrdokument i syfte att effektivisera nämndens verksamhet och
återkomma med förslag. Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna
reservation.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)
Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup (M)
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§

326

Revidering av sammanträdestider arbetsmarknads- och socialnämnden
2019

ASN-2019-3663
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställde nämndens sammanträdestider för 2019 enligt
beslut 2019-01-02, § 4. Nämnden reviderade sammanträdestider 2019-03-28, § 103. I ärendet
finns förslag på revidering av sammanträdestid för 30 oktober, från kl. 13 till kl. 14.30.
Anledningen till förslag på revidering är kommunstyrelsen sammanträder 30 oktober kl.
13.00.
Förslaget har tagit hänsyn till sammanträdesdagarna 2019 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och dess beredning samt beaktat lov och helgdagar.
Enligt reglemente 54 § 1 stycket beslutar nämnden tid och plats för sina sammanträden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 207.
Beslut

1.Arbetsmarknad- och socialnämnden reviderar tidigare fastställd sammanträdestid 30
oktober kl. 13.00 till kl. 14.30.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer följande sammanträdesdagar för
arbetsmarknads- och socialnämnden 2019: 30 oktober kl. 14.30, 28 november kl. 9.00
och 18 december kl. 13.00

Beslutsunderlag




§207 Revidering av sammanträdestider arbetsmarknads- och socialnämnden 2019
G-Tjänsteskrivelse ASN 190924 - Revidering av sammanträdestider arbetmarknadsoch socialnämnden 2019
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§

327

Anmälan av inkomna, upprättade och utgående skrivelser

ASN-2019-227
Sammanfattning

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser anmäls till arbetsmarknads- och socialnämnden
för kännedom.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden lägger informationen avseende inkomna, utgående

och upprättade skrivelser till handlingarna.

Beslutsunderlag













Tjänsteskrivelse ASN 19-09-24 Anmälan av inkomna, upprättade och utgående
skrivelser
Beslut KS 190814 Ansökningar till Europeiska regional- och socialfonden
Beslut KS 190814 Redovisning avseende medel som utskottet för demokrati,
jämställdhet och mänskliga rättigheter beviljat för 2018 med Särskilt yttrande (SD)
och (V)
Beslut KS 190814 Miljöbilsstrategi för Malmö Stad 2017-2020 med Reservation
(M+C)
Beslut om tjänstresa till Glasgow 190918-190920
SKL Cirkulär Ny lag om tobak och liknande produkter
Dom Malmö FR Målnr. 550-19
Dom Malmö FR Målnr. 7273-19
Beslut från IVO ASN-2019-8504
Beslut från JO Dnr. 5656-2019
Beslut KS 190814 §185 med Reservation (V) och Särskilt yttrande M+C) och
(SD)(1698714).pdf
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§

328

Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter
och nämndens ordförande

ASN-2019-216
Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap. 37§ kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot
eller tjänsteperson. De beslut som får delegeras ska redovisas på nästa nämndsammanträde.
Även beslut som fattas av nämndens ordförande och förordnad ledamot finns redovisade i
ärendet.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och
beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande.
Beslutsunderlag























Tjänsteskrivelse ASN 190924 Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av
förordnade ledamöter och nämndens ordförande
Protokoll arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbetsutskott 190912
Protokoll Myndighetsutskott 1 2019-09-02
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-08-13
Protokoll Myndighetsutskott 1 2019-08-12
Protokoll Myndighetsutskott 1 2019-08-19
Protokoll Myndighetsutskott 1 2019-08-26
Protokoll Myndighetsutskott 1 2019-09-04
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-08-20
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-08-26
Protokoll myndighetsutskott 2 2019-09-03
Protokoll Myndighetsutskott 3 2019-08-16
Protokoll Myndighetsutskott 3 2019-08-30
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Delegationsbeslut 190801-190831
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Hyresavtal 170502-190831
Tillståndsenheten Delegationsbeslut 190701-190731
Delegationsbeslut socialtjänst Innerstaden 190801-190831
Delegationsbeslut Socialtjänst Norr 190801-190831
Delegationsbeslut Socialtjänst Söder 190801-190831
Delegationsbeslut Socialtjänst Väster 190801-190831
Delegationsbeslut Socialtjänst Öster - delegationsbeslut 190801-190831

Paragrafen är justerad
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§

329

Information från förvaltningsdirektören

Sammanfattning

Verksamheten informerar om:
- Organisationsbidrag.
- Delrapport om möjligheten att införa jämställda utbetalningar i samband med införandet av
digital ansökan ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen visar ett
bildspel som publiceras med protokollet.
- Uppdrag - konsekvensanalys av ändrad rättspraxis med fokus på barn- och
arbetsmiljöperspektivet. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen visar ett bildspel som
publiceras med protokollet.
- Uppdrag - Utreda möjligheten att inleda hyresprocess i hyresnämnden. Arbetsmarknadsoch socialförvaltningen återrapporterar om uppdraget på nästkommande sammanträde.

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag






Månadsstatistik - Arbetsmarknads- och socialnämnden - Sammanställning 1908
Månadsstatistik - Arbetsmarknads- och socialnämnden - Sammanställning 1908
personer utan uppehållstillstånd
Ny vägledning konsekvens för barn och arbetsmiljö
Delrapport - möjlighet att införa jämställda utbetalningar i samband med digital
ansökan ekonomiskt bistånd
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§

330

Rapport från kurser och konferenser

Sammanfattning

Förtroendevalda rapporterar från genomförda kurser och konferenser inom ramen för sitt
uppdrag. Vid sammanträdet har ingen förtroendevald någonting att delge från kurser och
konferenser.
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§

331

Ärende väckt av Janne Grönholm (MP) avseende akutboenden för
strukturellt hemlösa barnfamiljer

ASN-2019-14026
Sammanfattning

Janne Grönholm (MP) överlämnade ett skriftligt nämndinitiativ den 11 september 2019. I
initiativet föreslås nämnden uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att driva
akutboenden i egen regi samt att erbjuda stödfunktioner för barn och vuxna på boendena.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en
skriftlig konsekvensanalys, som är tillgänglig för allmänheten, av ändrad rättspraxis med fokus
på barn- och arbetsmiljöperspektivet till mötet i oktober.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten
att komma med förslag att driva akutboenden i egen regi samt beakta intentionerna i
initiativet.
Yrkanden

I nämndinitiativet yrkar Janne Grönholm (MP):
1. Att arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att driv akutboenden i
egen regi för strukturellt hemlösa barnfamiljer.
2. Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att erbjuda ändamålsenliga stödfunktioner för
både barn och vuxna på boenden.
3. Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en skriftlig
konsekvensanalys, som är tillgänglig för allmänheten, av ändrad rättspraxis med fokus på
barn- och arbetsmiljöperspektivet till mötet i oktober.
Helena Nanne (M) yrkar avslag på Janne Grönholms (MP) yrkanden och yrkar att
arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag på
hur akutboenden kan ordnas till en lägre kostnad oavsett driftsform.
Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag till yrkande 1 och 2 av Janne Grönholm (MP), bifall till
yrkande 3 samt yrkar att nämnden ska uppdra förvaltningen att utreda möjligheten att komma
med förslag att driva akutboenden i egen regi samt beakta intentionerna i initiativet.
Janne Grönholm (MP) och Mats Högelius (V) yrkar bifall till Rose-Marie Carlssons (S)
yrkanden och avslag på Helena Nannes (M) yrkande.
Simon Enqvist (SD) yrkar avslag på Janne Grönholms (MP) yrkanden i nämndinitiativet.
Beslutsgång
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ämnar först ställa proposition på sitt eget yrkande, att
nämnden ska uppdra förvaltningen att utreda möjligheten att komma med förslag att driva akutboenden i
egen regi samt beakta intentionerna i initiativet, mot Helena Nannes (M) yrkande, att arbetsmarknadsoch socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag på hur akutboenden kan ordnas till
en lägre kostnad oavsett driftsform och Simon Enqvists (SD) avslagsyrkande på nämndinitiativets
beslutsats 1-3. Nämnden godkänner beslutsgången.
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Ordförande ställer proposition på Rose-Marie Carlssons (S) yrkande, Helena Nannes (M)
yrkande och Simon Enqvists (SD) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller
Rose-Marie Carlssons (S) yrkande att nämnden ska uppdra förvaltningen att utreda
möjligheten att komma med förslag att driva akutboenden i egen regi samt beakta
intentionerna i initiativet.
Ordförande ställer sedan proposition på nämndinitiativets beslutssats 3, att nämnden ger
förvaltningen i uppdrag att återkomma med en skriftlig konsekvensanalys, som är tillgänglig för allmänheten,
av ändrad rättspraxis med fokus på barn- och arbetsmiljöperspektivet till mötet i oktober. Ordförande
finner att nämnden bifaller det.
Reservationer

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet.
Simon Enqvist (SD) och Linus Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag





Nämndsinitiativ avseende akutboenden för hemlösa barnfamiljer
Tilläggsyrkande Nämndinitiativ avseende akutboenden för hemlösa barnfamiljer
§331 Ärende väckt av Janne Grönholm (MP) avseende akutboenden för
strukturellt hemlösa barnfamiljer
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende 33
Nämndsinitiativ avseende akutboenden för hemlösa barnfamiljer
Sverigedemokraterna reserverar sig mot nämndsinitiativet om att utreda möjligheten att driva
akutboenden i egen regi.
Inget barn lever på gatan i Malmö idag och i de insatser som finns för hemlösa barnfamiljer uppnås en
skälig levnadsstandard.
Sverigedemokraterna anser inte att det föreligger skäl för Malmö stad att driva akutboenden i egen
regi utan förespråkar andra lösningar där man till exempel ser över möjligheten att anskaffa boende till
hemlösa familjer i andra kommuner där kostnadseffektiva boendelösningar är mer tillgängliga.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)
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§

332

Val till myndighetsutskott 1

ASN-2019-9518
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden utser Farishta Sulaiman till ersättare 6, efter
Ingrid Gunnarson, i myndighetsutskott 1 för perioden från och med 19-10-08.
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden utser Farishta Sulaiman till
ersättare 6, efter Ingrid Gunnarson, i myndighetsutskott 1 för perioden från och med 19-1008.
Beslutsunderlag



§332 Val till myndighetsutskott 1

